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Regler om klimatdeklaration för byggnader

Träder i kraft 1 jan 2022

• Lag (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader.

• Ändring i 10 kap. 34 § PBL (2021:788). 

• Klimatdeklaration införs som krav för att få 

slutbesked

• Förordning (2021:789) om klimatdeklaration för 

byggnader.

• Boverkets föreskrifter (2021:7) om klimatdeklaration 

för byggnader. 



Syftet med regler om klimatdeklaration för 

byggnader

• 1 § Minska klimatpåverkan från byggnader som uppförs.

• Öka kunskapen om byggnaders klimatpåverkan vid 

uppförande.

3



Reglerna i korthet

Regler om klimatdeklaration för byggnader

• Gäller vid ansökan om bygglov från 2022

• Krav på klimatdeklaration för byggnader som uppförs

• Byggherren ansvarar för att registrera en klimatdeklaration 
innan kommunen ger slutbesked (ändring i PBL)

• Kommunen kan lämna interimistiskt slutbesked om 
klimatdeklaration saknas

• Vissa byggnader är undantagna

• Ca 4000 deklarationer/år (varav ca 1600 för småhus)

• Boverket ansvarar för tillsyn (kontrollerar kvaliteten på 
deklarationen)

• Underlag måste sparas i minst 5 år av byggherren
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Byggnader som omfattas

Nya byggnader, inte ombyggnad eller 
tillbyggnad omfattas

Undantas bl.a. 

• Industribyggnader

• Byggnader under 100,0 m2

• Byggnad som uppförs av privatperson 
och inte i näringsverksamhet

Läs mer i handbok om 
klimatdeklarationer.



Vad är klimatdeklaration för byggnader?

Redovisning av byggnadens utsläpp av växthusgaser från 

byggskedet.

A5 byggspill

A5 energi



Byggdelar som ingår

Byggprodukter i 

• bärande 
konstruktionsdelar, 

• klimatskärm och

• icke-bärande 
innerväggar 



Klimatpåverkan beräknas per 

kvadratmeter bruttoarea

• Klimatpåverkan beräknas som 

utsläpp av växthusgaser i enheten 

kilogram koldioxidekvivalenter 

per kvadratmeter bruttoarea 

(BTA). 

• Denna enhet inkluderar den 

sammantagna effekten av utsläpp 

av växthusgaser.



Hur går det till?

Resurssammanställning



Hur går det till?



Boverkets stöd för att underlätta





Boverkets klimatdatabas

• Klimatdata i kg CO2e/kg produkt, livscykelskeden A1-A5

• Generisk data som är konservativt satt

• Data på ca 200 stycken byggprodukter, energi och bränsle

• Att använda för klimatberäkningar och att jämföra olika 
produkttyper/material mot varandra

• Lätt att finna – lätt att ladda ned



Mer information

Vägledning om klimatdeklarationer

www.boverket.se/klimatdeklaration

Vägledning om LCA för byggnader

https://www.boverket.se/livscykelanalys

Frågor

klimatdeklaration@boverket.se

klimatdatabas@boverket.se
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